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Hallgatói elégedettségmérés eredményei 

 

2015. november 24. – december 14. 

 

A kitöltők százalékos megoszlása karok szerint 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  3,67 % 

Közigazgatás-tudományi Kar  59,88 % 

Rendészettudományi Kar  31,66 % 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar  4,79 % 

 

 

A kitöltők százalékos megoszlása képzési szintek szerint 

 

Alapképzés 85,86 %  

Mesterképzés 11,99 % 

PhD képzés   1,13 % 

Szakirányú továbbképzés   1,02 % 

 

 

 

A kérdőívet kitöltők összesített véleménye az egyes területek szerint 

 

Az „Intézmény megítélése” területet a válaszolók többsége lehetőséget hordozónak, és 

csaknem harmada kiválónak és erősnek jelölte meg. A szöveges értékelésekből az derült ki, 

hogy a legtöbben a tantermek felszereltségét és könyvtár szolgáltatásaihoz való szélesebb 

körű hozzáférést tartják fejlesztendőnek ezen a területen. 
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Az „Oktatás megítélése” területet jelölték meg a legtöbben kiválónak és erősnek. A szöveges 

értékelésben főleg az oktatók szakmai tudását és segítőkészségét emelték ki a hallgatók, 

ugyanakkor néhány esetben megfogalmazódott, hogy a tantárgyi számonkérés 

követelményeiről nem voltak teljes körűen informálva.  

 

 
 

 

 

Az „Adminisztratív ügyintézés megítélése” területet a válaszolók közül csaknem 

ugyanakkora hányada tartotta kiválónak és erősnek, lehetőséget hordozónak, mint gyengének 

és fejleszthetőnek. A szöveges értékelésekben a Tanulmányi Osztály munkájával és 

segítőkészségével kapcsolatban a legtöbb pozitív visszajelzés a Rendészettudományi Karról 

érkezett, azonban minden karon több negatív észrevétel fogalmazódott meg a Neptun rendszer 

működésével kapcsolatban. 
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Az „Infrastruktúra” területét szintén a kitöltők csaknem ugyanakkora hányada tartotta 

kiválónak és erősnek, lehetőséget hordozónak, mint gyengének és fejleszthetőnek. A szöveges 

értékelések alapján általánosságban elmondható, hogy a hallgatók jobb internet hozzáférést 

szeretnének az egyetemen, valamint javítandónak tartják a könyvtárakban a fénymásolási és 

szkennelési lehetőségeket.  
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